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Työvoima-asioita

VT Ville Wartiovaara

Talonrakennusteollisuus ry



Ulkomaalaislain 5 luvun uudistus
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• Tullee voimaan 15. joulukuuta 2022

• Ei enää työnantajakohtaisia työntekijän oleskelulupia, toimialakohtaisuus 
pysyy

• Aluekohtaiset linjaukset saatavuusharkinnan osalta laajenevat isommiksi 
kokonaisuuksiksi

• Valvovalle viranomaiselle harkintavalta ilmoituskynnyksen osalta poliisille 
rikkomustapauksissa

• Palkkatietojen ja työsuhdetietojen toimittamisvelvollisuus TE-toimistoille
vain työnantajalla, ei pääurakoitsijalla. Edelleen ilmoitusvelvollisuus 
toimittaa tiedot työpaikan luottamusmiehelle/työsuojeluvaltuutetulle 
työn tilaajalla ja työnantajalla – ei pääurakoitsijalla

• Ns. työnantajasertifionti, eli nopeutettu menettely luotettaville 
työnantajille työluvan saamiseksi

• Aiemman oleskeluluvan mukaista työntekoa voi jatkaa silloin, kun uutta 
oleskelulupaa on haettu eri ammattialalle



Ulkomaalaislain muutokset
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• Työskentelyoikeus ilman oleskelulupaa: Jatkossa 
työsuhteen laadulla ei merkitystä eikä vaatimusta 
työskentelyyn ja oleskeluun oikeuttavan luvan 
minimipituudesta toisessa EU-maassa – lupien pitää jatkua 
vähintään yhden päivän Suomesta lähdön jälkeen 
(työnteko-oikeus ilman Migrin myöntämää työlupaa)

• Työnteko-oikeuden selvitysvelvollisuus laajenee 
rakennustyömailla ja telakka-alueilla koskemaan kaikkea 
työvoimaa
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Suomessa toimiva työn 
tilaaja, vastaa seuraavasta 
ketjussa ja omista tt:istä

Ulkomaalainen 
alihankkijayritys, vastaa 
seuraavasta ketjussa ja 

omista tt:istä

Ulkomaalainen 
alihankkijayritys, vastaa 

omista tt:istä

Päätoteuttaja, vastaa 
seuraavasta ketjussa ja 

kaikista muistakin + 
omista tt:istä

Alihankkijayritys, vastaa 
seuraavasta ketjussa ja 

omista tt:istä

Alihankkijayritys, vastaa 
seuraavasta ketjussa ja 

omista tt:istä

Rikoslain mukainen vastuu

Alihankkijayritys, vastaa 
omista tt:istä

UlkL mukainen vastuu, 
telakka ja rakennusala

Suomessa toimiva työn 
tilaaja, vastaa 

seuraavasta ketjussa ja 
omista tt:istä

Ulkomaalainen 
alihankkijayritys, vastaa 
seuraavasta ketjussa ja 

omista tt:istä

Ulkomaalainen 
alihankkijayritys, vastaa 

omista tt:istä

UlkL vastuu, muut alat

UUSI EHDOTUS

Rakennusteollisuus RT



Tilaajan/pääurakoitsijan riskit
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• Ketjutuksen ilmeneminen – oikea tieto kuvallisessa henkilötunnisteessa 

• Verohallinnon raportille merkittävän tiedon oikeellisuus – ajantasainen 
luettelo työmaalla työskentelevistä

• Kevytyrittäjien vakuutukset – vastuuvakuutus / tapaturmavakuutus / yel-
vakuutus?

• Tulkintaanko peitellyksi työsuhteeksi (suora sopimuskumppani) – UTS –
vastuu

- kenen varusteilla / laitteilla töitä tehdään, kuka maksaa majoitukset, 
matkat, mahdollisen työterveyden + työnjohto

• UTS-vastuu: tilaaja vastaa viime kädessä alihankkijan työntekijän 
palkkasaatavista

• Esimerkki: Skanskan suora sopimuskumppani käyttää kevytyrittäjiä. 
Kevytyrittäjän asema katsotaan todellisuudessa työsuhteeksi ja 
sopijakumppanilta jää maksamatta kevytyrittäjälle → UTS-vastuu



Kevytyrittäjät -tilaajan/pääurakoitsijan riskit
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• Harmaa talous – maineriski

• Raportoinnit Verohallinnolle sekä ajantasainen luettelo työmaalla 
työskentelevistä

• Isommassa kuvassa eläkevakuuttaminen, ulosottovelat

• Piiloketjutus ja tilaajan asettama ketjutuskielto

• Kuvallinen henkilötunniste – työnantaja vs. itsenäinen työnsuorittaja = 
”kevytyrittäjä” – kuvallisessa henkilötunnisteessa pitää olla merkintä, että 
kyseessä on itsenäinen työnsuorittaja, toissijaisesti voi olla 
laskutuspalvelun nimi mainittuna



Kevytyrittäjien piilottaminen ketjussa
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• Henkilöitä ohjataan toimimaan laskutuspalvelun kautta (voidaan luvata

esim. jokunen euro enemmän "tuntipalkkaa")

• Henkilöiden nimissä voidaan perustaa asiakkuus laskutuspalveluun ja 
tehdään toimeksianto Suomessa olevan tahon kanssa

• Henkilöitä ohjaa tahon yhdyshenkilö (työmääräykset, valvonta jne.)

Todellisuudessa…

• Saatetaan käyttää väliyhtiöitä, joiden kautta henkilöt "välitetään" 
työvoiman vuokrauksena, jos esim. työmaa ei salli laskutuspalvelun käyttöä

• Samat taustatahot yritysten välillä, vaikka voidaan käyttää bulvaaneja

• Työnsuorittajilta veloitetaan erilaisia kuluja - Esim. työkalut, matkat, 
asuminen kimppakämpässä - veloitukset voivat olla suhteettoman kovia

• Yhteyshenkilö voi hoitaa laskutuksen omalta yritykseltään laskutuspalvelun 
kautta


